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1.

LIBRIUS in 2020 organisatorisch

Bij het begin van het boekjaar 2020 was de raad van bestuur van LIBRIUS CV samengesteld uit
de volgende natuurlijke personen:
(1) Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag), voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS
(2) Matthias Lannoo (Lannoo), penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS
(3) Philippe Majersdorf (WPG) – ALGEMENE UITGEVERS
(4) Wim Verheije (Ballon Media) – ALGEMENE UITGEVERS*
(5) Thom PELCKMANS (Pelckmans) – EDUCATIEVE UITGEVERS
(6) Peter Carter (VAN IN) – EDUCATIEVE UITGEVERS
(7) Benny SMEETS (PLANTYN) – EDUCATIEVE UITGEVERS
(8) Stijn BAECKENS (Baeckens Books) – ALGEMENE UITGEVERS
Op het einde van het boekjaar 2020 was de raad van bestuur van LIBRIUS CV samengesteld
als volgt:
Rudy Vanschoonbeek (Vrijdag), voorzitter – ALGEMENE UITGEVERS
(1)Matthias Lannoo (Lannoo), penningmeester – ALGEMENE UITGEVERS
(2)Philippe Majersdorf (WPG) – ALGEMENE UITGEVERS
(3)Wim Verheije (Ballon Media) – ALGEMENE UITGEVERS
(4)Thom PELCKMANS (Pelckmans) – EDUCATIEVE UITGEVERS
(5)Peter Carter (VAN IN) – EDUCATIEVE UITGEVERS
(6)Benny SMEETS (PLANTYN) – EDUCATIEVE UITGEVERS
7)Stijn BAECKENS (Baeckens Books) – ALGEMENE UITGEVERS
*ontslag aanvaard door RVB 23/06/2020
De commissaris van de vennootschap is de heer Geert Van Goolen, kantoor houdend
te Grimbergen. Zijn vergoeding bedraagt 7340€ excl. btw en is jaarlijks indexeerbaar.
1.1. De raad van bestuur van LIBRIUS vergaderde drie maal in de loop van 2020 : 3 april , 25
juni en 16 december 2020.
1.2. Er vond een bijzondere algemene vergadering plaats op 23 oktober 2020 (herbevestiging
benoemingen en ontslagen uit het verleden)
1.3. Operationeel werd LIBRIUS in 2020 ondersteund door Kris Van de Kerckhove en Kirby
Van den Brande.
1.4 De boekhouding van LIBRIUS wordt beheerd door het kantoor FIDUCIAL met zetel
te Antwerpen dat de boeken tot op heden beheert. De contactpersoon voor Librius was Harut
Jhezyan.
1.5 Eind 2020 telde LIBRIUS 74 aangesloten leden. Het aantal vennoten bedroeg 44 (exclusief de
vier oprichters van de vennootschap).
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1.6 Er gebeurde een ledenbevraging over de gebruiksvriendelijkheid van LIBRA.
2.

LIBRIUS in 2020: de cijfers

A. Ontvangsten uit het boekjaar 2020
In 2020 werd een bruto bedrag van 3.510.495 euro ontvangen van Reprobel.
Dit bedrag is samengesteld als volgt.
Onderwijs & Onderzoek: definitief TBS 06/2018

VJ 2018

385,03

Buitenland: Extra vijmaking MAB's 2016-2019,
vrijmaking 2020
Reprografie: Definitieve TBS 06/2020

VJ 2016-2019

4.269,29

VJ 2016-2019

422.492,53

Leenrecht: niet verdeelde bedragen +10 jaar

VJ 2004-2009

34.207,56

Reprografie: Vrijmaking MABA's TBS VJ20162019
Reprografie: B-akkorden TBS 2020

VJ 2016-2019

60.478,03

VJ2015 en
2019
VJ 2016-2019

2.011,78

VJ 2017-2019

174.095,89

VJ 2019

1.008,05

VJ 2016-2017

19.857,64

Buitenland: Bedragen geind 2019 TBS 2020

VJ 2015-2019

91.746,37

Prints: Definitieve TBS 06/2020

VJ 2017-2019

222.571,39

Prints: Toewijzing naar het buitenland. Definitieve TBS 06/2020. B-akkoorden
Reprografie: Vrijmaking Ma-Ba's VJ2015

VJ 2019

399,38

VJ 2015

42.841,99

Leenrecht: Vrijmaking Ma-Ba's

VJ 2015

16.975,26

Buitenland: TBS 2020. Vrijmaking Ma-Ba's

VJ 2015

3.146,57

Prints: Copyright Agency Reserve VJ 2015

VJ 2015

2.935,50

Reprografie: Vrijmaking 2020. Reserves VJ 2013

VJ 2013

11.450,06

Leenrecht: extra vrijmaking MABA's

VJ 2016

15.828,48

Leenrecht: extra vrijmaking MABA's

VJ 2017

16.860,29

Onderwijs & Onderzoek: Extra vrijmaking MABA's
Onderwijs en Onderzoek: B-Akkoorden vrijmaking MABA's
Prints: Extra vrijmaking MABA's

VJ 2017-2019

32.479,00

VJ 2017-2019

282,65

VJ 2017-2019

4.589,29

Prints: B-Akkoorden vrijmakings MABA's

VJ 2017-2019

39,94

Prints: Voorlopig TBS 09/2020

VJ 2017-2020

381.860,51

Onderwijs en Onderzoek: vooropig 09/2020

VJ 2017-2020

690.313,15

Reprografie: Voorlopig TBS 09/2020

VJ 1998-2020

1.018.991,53

Reprografie: B-Akkoorden TBS 2020 vrijmaking
Ma-Ba's
Onderwijs & Onderzoek: inningen 2019 definitief TBS 06/2020
Onderwijs en Onderzoek: B-Akkoorden. Definitief TBS 06/2020
Leenrecht: Definitieven TBS 2020 PP LR
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526,30

Leenrecht: vvoorlopige TBS 09/2020

VJ 2015-2018

237.851,66

Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, 3 % reserve en 12 % forfaitaire kosten (met een
latere verrekening van de werkelijke kosten) afgetrokken.
a. Verdelingen m.b.t. 2020
Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2020, is boekhoudkundig 2.983.921 euro netto
als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.
Tijdens het boekjaar 2020 werd effectief 1.608.868 euro rechten verdeeld. Er werd 2.384.177 euro uitbetaald (Cash Flow) onder de leden.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (2.384.177 euro) en de in verdeling gestelde rechten (1.608.868 euro) is te verklaren door het feit dat de aan de leden toegekende rechten soms pas in een
volgend boekjaar effectief opgevraagd en uitbetaald (kunnen) worden, omdat ofwel de verdeling pas in het
volgend jaar kan uitgevoerd worden, ofwel de invordering (facturatie) door de leden pas gebeurt in het volgende boekjaar.
Op het einde van het boekjaar 2020 stond een bedrag open ter verdeling aan de leden van 5.343.216 €
(5.327.486 €+ 15.730 €). Daarvan werd er in het eerste semester van 2021 al 1.021.727 euro verdeeld.
Uit de andere wettelijke licentie (Thuiskopie) ontving LIBRIUS in 2020: 44.975 € bruto bedrag. Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, 3 % reserve en 12 % forfaitaire kosten (met een latere verrekening
van de werkelijke kosten) afgetrokken.
De reserve voor 2020 bedraagt 106.608 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2017 bedroeg 31.496 euro.
De ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt 330.699 euro of 12 % op het gemiddelde van de
ontvangen rechten en ontvangen intresten van de laatste 3 jaren.
De werkelijke werkingskosten als het resultaat van de kosten uit de gewone bedrijfsuitoefening (diensten,
diverse goederen, afschrijvingen, andere bedrijfskosten bedragen 253.270 euro, zijnde gelijk aan 7,13 %
van de ontvangen gemiddelde rechten en intresten van de laatste drie jaren.
Het innovatie- en ontwikkelingsfonds werd – overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering van
12 mei 2011 opgebouwd tot een plafond 388.268,60 euro in 2012 door een wettelijk toegelaten inhouding
van maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van REPROBEL.
Juni 2021 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 31.969,30 euro. Dit bedrag bestaat uit 388.268,60 euro, zijnde
10% op de ontvangen rechten tot plafond 388.268,60 euro, minus de kosten die van 2011 tot en met 2018
gedragen werden door het IO fonds, zijnde 256.299,30 euro en minus de overboeking van 100.000 euro naar
de gewone reserves.

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen
voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen verplicht in zijn artikel 23 volgende tabel op te nemen in het jaarverslag :
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B. De aanpak van piraterij
Onze Amerikaanse partner Digimarc biedt een online portaal met de mogelijkheid tot
rechtstreekse opvolging van het neerhalen van illegale hyperlinks die verwijzen naar de ter beschikking stelling van titels, zowel op de bronsite zelf als op de zoekresultaten die te vinden zijn via zoekmachines zoals Google. Een aantal leden gaf ons op geregelde tijdstippen links naar illegale websites
door, die dan door DIGIMARC werden gevraagd om te stoppen met het aanbieden van de titels.
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3.

3.1

Librius in 2020 De belangrijkste thema’s en ontwikkelingen

Op het niveau van REPROBEL

Reprobel is een beheersvennootschap die auteurs- en vergoedingsrechten int, beheert en verdeelt voor rekening van auteurs en uitgevers. Reprobel is de centrale beheersvennootschap –
aangesteld door de bevoegde minister en met een wettelijke opdracht – in het kader van vier
zgn. ‘wettelijke licenties’: • de reprografievergoeding ten bate van de auteurs (voornamelijk private en publieke sector); • de wettelijke uitgeversvergoeding (idem); • de vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; • en de vergoeding voor openbaar leenrecht (openbare
bibliotheken). Een wettelijke licentie is een uitzondering op het normale auteursrecht, op grond
waarvan gebruikers binnen de grenzen van de wet reproducties mogen nemen of andere auteursrechtelijk relevante handelingen mogen stellen waartegenover een bij wet en Koninklijk
besluit bepaalde vergoeding staat. In het kader van de wettelijke licenties voor onderwijs/onderzoek en openbaar leenrecht vertegenwoordigt Reprobel – naast auteurs en uitgevers – ook
rechthebbenden van audiovisuele en geluidswerken. Ze doet dat op grond van een mandaatovereenkomst met de centrale beheersvennootschap Auvibel, die deze specifieke rechthebbenden vertegenwoordigt.
Voor professionele gebruikers in de private en de publieke sector biedt Reprobel ook een aanvullende licentie aan voor prints en voor digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermde
bronwerken waarvoor de rechthebbenden of hun beheersvennootschappen geen eigen licentie
in de markt zetten. Reprobel werd daarvoor gemandateerd door haar leden-beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers.
Raad van Bestuur
Voorzitter was in 2019 Anne-Lize Vancraenem. De penningmeesters bij REPROBEL waren : Marie-Michèle Montée (ASSUCOPIE) namens de auteurs en Kris van de Kerckhove (LIBRIUS)
namens de uitgevers.Dhr. Marc Hofkens (SEMU) werd Voorzitter van het Uitgeverscollege van
REPROBEL
Voorzitter van het Auteurscollege was Mevr. Marie Gybels (SOFAM)
Dagelijkse leiding
In 2020 was de heer Steven De Keyser directeur van Reprobel.
Afvaardiging LIBRIUS – In 2019 was Kris Van de Kerckhove de vertegenwoordiger van LIBRIUS als
bestuurder bij Reprobel.
Algemene bemerkingen
In de federale regeringsverklaring van september 2020 lazen we eindelijk volgende zin : “de
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(bestaande) reprografieregeling wordt bijgestuurd naar verhoogde billijkheid en doelmatigheid.”
Reeds meer dan twee jaar dringt Reprobel immers aan op essentiële aanpassingen aan de Koninklijke Besluiten van 5 maart 2017 zodat een aantal gekende tekortkomingen in de regelgeving
worden weggewerkt. De federale regeringsverklaring en de verklaring van de Vice- Eerste Minister en Minister van Economie en Werk stelden deze broodnodige aanpassing nu in het vooruitzicht voor de eerste helft van 2021. Dit moet toelaten dat een toename van de meer dan 20 miljoen EURO die auteurs en uitgevers sinds 2017 zijn mislopen gestopt wordt en dit zonder dat onze
tarieven verhoogd dienen te worden. De globale inningen voor Reprobel zijn in 2020 weliswaar
gestegen maar dit door een inhaalbeweging voor het verleden en de succesvolle uitbreiding van
de licentie voor digitaal hergebruik.
Er werden stappen ondernomen naar een fusie met Auvibel, de beheersvennootschap voor de
thuiskopie. Inmiddels is Steven De Keyser sinds 1 juli 2021 ook directeur van Auvibel, en wrden
de diensten meer op mekaar afgestemd, zodat er kosten kunnen worden bespaard.

d.

Inningen en facturatie

Reprobel heeft in 2020 een totaalbedrag van 23.624.536 EUR geïnd uit de oude (t.e.m. referentiejaar 2016) en de nieuwe (vanaf referentiejaar 2017) wettelijke vergoedingsregelingen en uit de
bijkomende inning op mandaatbasis samen (zowel op het Belgische grondgebied als uit het buitenland). Reprobel heeft tijdens het boekjaar 2020 een totaalbedrag van 21.015.010 EUR gefactureerd. Dat is een stijging met bijna 5miljoen in vergelijking met 2019 qua inningen 21%) en van
1 miljoen qua facturatie. (5%)

Boekjaar
Inningen
Facturatie

2015
2016
2017
2018
€ 26.231.453 € 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850
€ 27.082.368 € 21.239.545 € 11.004.135 € 17.638.815

2019
€18.813.792
€19.935.254

2020
€23.624.536
€ 21.015.010

EVOLUTIE LAATSTE 4 JAREN PER INNINGSBRON
Vanaf boekjaar 2017 werd een nieuwe inningsbron toegevoegd aan de rapportering: ‘Onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek’.
Tot en met boekjaar 2016 werd in deze sectoren nog onder de oude reprografievergoeding geïnd.
De inningen uit deze nieuwe inningsbron dekken wettelijk een veel breder gamma aan handelingen dan vroeger: naast fotokopieën omvat ze ook prints, scans, digitale kopieën en mededelingen
via een beveiligd netwerk.
Bovendien moet een deel van de geïnde vergoeding worden uitgekeerd aan rechthebbenden van
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audiovisuele en geluidswerken, en halen onderwijs en onderzoeksinstellingen ook voordeel uit
het schrappen van de oude apparatenvergoedingen.
Vanaf boekjaar 2018 werd nog een nieuwe inningsbron aan de rapportering toegevoegd (‘Reproducties’). Ze omvat met name de vergoedingen die Reprobel op mandaatbasis int voor internprofessionele prints in de private en de publieke sector. Reprobel is pas op het einde van 2018
met deze inning voor de prints begonnen. Verder is men in maart gestart met de inning van rechten op basis van een licentie voor bepaalde digitale gebruiken in de private en de publieke sector,
ook op mandaatbasis. Het geïnde bedrag in het boekjaar 2020 bedraagt 3.402.952 EUR..

Inningsbron / Boekjaar
Evenredige reprografievergoeding (alle professionele
sectoren tot en met 2016,
private sector en publieke
sector vanaf 2017) en wettelijke uitgeversvergoeding
(private en publieke sector
vanaf 2017) - Fotokopieën
(wettelijke licentie)
Reproductie (Prints en bepaalde digitale gebruiken private en publieke sector –
aanvullende licentie)
Bijdrageplichtigen (oude apparatenvergoedingen inzake
reprografie tot en met 2016)
– wettelijke licentie
Onderwijs & wetenschappelijk onderzoek (vanaf 2017 deel van de evenredige reprografievergoeding tot en
met 2016 – wettelijke licentie)
Openbaar leenrecht (wettelijke licentie)
Inningen uit het buitenland
(alle sectoren behalve openbaar leenrecht -inning op
mandaatbasis)
Totaal

2016

2017

€ 10.080.748 € 3.799.260

2018

€ 7.628.404

2019

2020

€ 8.277.492 10.323.317

N.A.

N.A.

€ 6.304

€ 2.095.116

3.402.952

€ 4.049.222

€ 121.045

€ 35.347

€ 31.707

553.846

N.A.

€ 2.032.298

€ 6.985.202

€ 5.053.108

5.885.962

€ 2.091.476

€ 2.289.762

€ 2.505.309

€ 2.715.528

2.720.594

€ 603.998

€ 510.159

€ 626.283

€ 640.841

737.864

€ 16.825.443 € 8.752.523 € 17.786.850 € 18.813.792 23.624.536
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Reprobel heeft in de loop van het boekjaar 2020 geen licenties aan professionele gebruikers in de
private en publiek sector geweigerd (inning op mandaatbasis).
De toename van de inningen van Reprobel in boekjaar 2020 situeren zich op alle niveau’s met
uitzondering van het openbaar leenrecht en zijn het gevolg van bijzondere inspanningen om niet
geïnde bedragen voor de voorgaande referentiejaren vooralsnog te innen.
REPROGRAFIE / WETTELIJKE UITGEVERSVERGOEDING

De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde een bruto ter beschikking gesteld bedrag van 7.639.453 EUR globaal en ten definitieve titel goed voor de inningen in
2019 uit de oude reprografievergoeding (Auteurs- en Uitgeverscollege), de nieuwe reprografievergoeding (Auteurscollege) en de nieuwe wettelijke uitgeversvergoeding (Uitgeverscollege).
Deze som wordt 50/50 verdeeld tussen de twee colleges

UITZONDERING VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De Belgische wetgever heeft vanaf het boekjaar 2017 een nieuwe inningsbron toegevoegd met
betrekking tot het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

Definitieve TBS 06/2020 (inningen 2019)
Definitieve terbeschikkingstelling 06/2020

Auteurs

Uitgevers

Auvibel
(mandaat)

Totaal

€ 2.110.603

€ 2.110.603

€ 140.698

€ 4.361.903

OPENBAAR LEENRECHT
De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde de definitieve terbeschikkingstelling voor het openbaar leenrecht goed, ten bedrage van 2.670.355 EUR. Deze terbeschikkingstelling had betrekking op het inningsjaar 2019 en dus op het referentiejaar 2017.
Vergoedingen inzake openbaar leenrecht worden immers altijd twee jaar na het referentiejaar
geïnd

Vergoeding uit licentie op mandaatbasis (prints en digitaal hergebruik private en publieke sector)
De aanvullende licentie van Reprobel voor de private en de publieke sector is beschikbaar vanaf
2018 voor de prints en vanaf 2020 voor digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd werk.
De verdeling in boekjaar 2020 van deze aanvullende licentievergoedingen (geïnd in 2019) had
hoofdzakelijk nog betrekking op het printluik van deze licentie.
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Definitieve terbeschikkingstelling Gewone Algemene Vergadering juni 2020 (inningen 2019)
De Gewone Algemene Vergadering van Reprobel van 10 juni 2020 keurde een bruto ter beschikking gesteld bedrag van 1.774.823 EUR globaal en ten definitieve titel goed voor de inningen in
2019 uit deze aanvullende licentie. Dit bedrag omvat de bedragen die al met betrekking tot de
verbruiksjaren 2021 en 2022 werden geïnd.

INNINGEN UIT HET BUITENLAND
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEINDE VERGOEDINGEN UIT HET BUITENLAND - DETAIL PER LAND - AV juni 2020 – inningen 2019
Land
Buitenlandse beheersvennootschap (RRO)
Bedrag
Frankrijk
CFC
€ 246.324
Duitsland
VG WORT
€ 176.648
Quebec (Canada)
COPIBEC
€ 62.348
Zwitserland
PRO LITTERIS
€ 35.457
Noorwegen
KOPINOR
€ 15.946
Verenigd Koninkrijk CLA
€ 12.614
Australië
COPYRIGHT AGENCY
€ 11.537
Denemarken
COPYDAN
€ 10.819
Polen
COPYRIGHT POLSKA
€ 9.968
Canada
ACCESS COPYRIGHT
€ 2.913
Andere
=
€ 7.585
Totaal
€ 592.158

1,95%
2,69%

1,83%

1,68%

0,49%

1,28%

2,13%

Frankrijk
Duitsland
Quebec (Canada)

5,99%

Zwitserland
41,60%
10,53%

Noorwegen
Verenigd Koninkrijk
Australië
Denemarken
Polen
Canada

29,83%

Andere
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e. Rechtsprocedures en politieke ontwikkelingen
1. Op 24 september 2020 velde het Hof van Cassatie haar arrest in een rechtsgeding tussen
Reprobel en een grote importeur van reproductieapparaten in verband met de apparatenvergoedingen inzake reprografie die onder gelding van het oude KB Reprografie 1997
verschuldigd waren t.e.m. referentiejaar 2016. Het Hof van Cassatie bevestigde integraal
het arrest ten gronde van de negende kamer van het Hof van Beroep van Brussel van 12
mei 2017. Deze beroepsinstantie had – net als een andere kamer van hetzelfde Hof - geoordeeld dat de oude Belgische reprografieregeling onverkort moet worden toegepast bij
gebrek aan rechtstreekse werking van de onderliggende Europese Richtlijn 2001/29.
Dit heeft tot gevolg dat alle importeurs van reproductieapparaten hun openstaande facturen voor apparatenvergoedingen (met name voor referentiejaren 2015 en 2016) integraal en inclusief alle verschuldigde accessoria zullen moeten betalen en/of dat ze nog
verplicht aangifte zullen moeten doen op grond van dit KB voor de maanden waarvoor
ze deze aangifte eenzijdig en wederrechtelijk hadden stopgezet. Eind 2020 stelde Reprobel alle betrokken importeurs formeel in gebreke om alsnog volledig aan hun verplichtingen te voldoen in het kader van dit KB. Met een aantal importeurs werd inmiddels een
minnelijke regeling bereikt.
2. De vereiste aanpassingen aan de beide KB’s van 5 maart 2017 (reprografievergoeding en
bijhorende wettelijke uitgeversvergoeding) om een billijker en efficiëntere inning toe te
laten werden eindelijk concreet erkend door de federale regering en door de bevoegde
Minister tevens geagendeerd voor de eerste helft van 2021. In de federale regeringsverklaring werd daartoe de volgende tekst opgenomen: “De (bestaande) reprografieregeling
wordt bijgestuurd naar verhoogde billijkheid en doelmatigheid”. In de beleidsverklaring
van de bevoegde minister in de Kamer van november 2020 verklaarde hij dat met name
het level playing field tussen de debiteuren van de reprografievergoeding moet verzekerd
worden. Deze aanpassingen zullen moeten toelaten om zonder tariefverhoging de inningen op jaarbasis van Reprobel voor de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding op het vooropgestelde jaarlijkse minimumbedrag te brengen en zo de
schade die de auteurs en uitgevers sinds 2017 geleden hebben te stoppen voor de toekomst.

3.2

Op het niveau van AUVIBEL

Auvibel is de beheersvennootschap die door de Koning belast werd met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik (“Thuiskopie”) De vergoeding
wordt betaald door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire aankoper van dragers die kennelijk gebruikt worden voor het reproduceren van werken en prestaties, dan wel
van apparaten die kennelijk gebruikt worden voor deze reproductie op de datum waarop die
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dragers en die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.
Door de wet van 22 december 2016 , in werking getreden op 10 maart 2017 werden de uitgevers van literaire werken uitgesloten van de Thuiskopievergoeding.
Inmiddels werd deze uitsluiting er door een wetswijziging, met inwerkingtreding september
2019 terug ongedaan gemaakt.

a. Organisatie
Sinds 20 juni 2019 wordt het voorzitterschap van Auvibel voor een periode van een jaar waargenomen door mevrouw Marie Gybels, vertegenwoordiger van SOFAM, en het ondervoorzitterschap
door de heer Jasper Verdin, vertegenwoordiger van SIMIM.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden de secretarissen van de colleges:
LICENCE2PUBLISH (Sandrien Mampaey – Dagbladpers) was secretaris voor het college van uitgevers van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst.

b. Algemene, Wetgevende en politieke ontwikkelingen
De gevolgen van de gezondheidscrisis zijn zichtbaar in de cijfers van Auvibel: we noteren voor
2020 een daling van bijna 18% van de bruto inningen ten opzichte van het jaar voordien, hetzij
2,5 miljoen euro minder om in verdeling te brengen onder al de rechthebbende leden.
Deze enorme daling is niet louter toe te schrijven aan de coronacrisis. De dalende trend van de
inningen voor de privékopievergoeding uit zich al enkele jaren. De tarieven en de lijst van apparaten en dragers die kennelijk gebruikt worden om privékopieën te maken zijn al jaren niet meer
geüpdatet en komen al lang niet meer overeen met de huidige technologische realiteit. De snelheid van de technologische vernieuwing van apparatuur waarmee privékopieën kunnen gemaakt
worden en van het gewijzigde kopieergedrag staan in schril contrast met de traagheid waarmee
de Belgische wetgeving wordt aangepast aan deze realiteit.
Auvibel kijkt daarom uit naar het door de minister van Economie aangekondigde koninklijk besluit, om in 2021 een geactualiseerde regeling inzake de privékopie in te voeren, waarbij rekening
wordt gehouden met de technologische evoluties op het gebied van de privékopie en dat conform
de Europese wetgeving is. In dit licht heeft Auvibel op zeer constructieve wijze geantwoord op
alle vragen van de minister m.b.t. de omvang en evolutie van de geleden schade in relatie tot de
dalende inningen van Auvibel, de data en de gehanteerde methodologie voor het vastleggen van
deze schade en de voorstellen van nieuwe tarieven en van dragers en apparaten die voortaan in
aanmerking moeten komen voor een privékopievergoeding. Deze antwoorden steunden op omstandige, inhoudelijk en juridisch goed onderbouwde nota’s die op transparante wijze ook gecommuniceerd werden aan de vertegenwoordigers van de technologiesector en van de consumenten.
Deze aangekondigde update aan de technologische realiteit kadert eveneens perfect in het ‘Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht’ van de federale regering dat recent aan de Europese
Commissie is overgemaakt. Dit herstelplan trekt voluit de kaart van de omslag naar een duurzame
en digitale groei in de sectoren van de toekomst.
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2020 is ook het jaar waarin de eerste belangrijke stappen zijn gezet in een efficiëntere samenwerking tussen Auvibel en Reprobel. Dit mondde uit in een aanbeveling in maart 2021 om een operationele integratie van Auvibel en Reprobel op te starten, waarbij beide beheersvennootschappen apart blijven bestaan, maar waarbij ze in een gemeenschappelijke organisatiestructuur zullen
ondergebracht worden.
In maart 2021 hebben we ook afscheid genomen van Dhr. François Stroobant die dan met pensioen is gegaan. François Stroobant was sinds 2003 algemeen directeur van Auvibel
Steven De Keyser, directeur van Reprobel werd op 1 juli benoemd tot directeur van Auvibel.
In 2021 zal er verder onderhandeld worden over de verdeelsleutels tussen de verschillende beheersvennootschappen, op basis van nieuwe studies. Dit is een moeilijke oefening, omdat de literaire uitgevers nu voor het eerst volwaardig mee aan de tafel zitten. Er werd al een akkoord
bereikt om 50% van de gelden over 2020 uit te betalen, waarbij de uitgevers 14,25% krijgen. Over
de andere 50% wordt na de zomer verder gepraat. De literaire uitgevers mikken op 18% over de
volledige 100%.
c. Inningen en facturatie

Detail van de Netto inningen voor de thuiskopie en voor het openbaar leenrecht
De netto inningen (gefactureerde bedragen minus creditnota’s, minus terugbetalingen; het gaat
in feite om de inning van de rechten van de privékopievergoeding, zoals voorzien in artikel XI.229
van het Wetboek van economisch recht, en de rechten van het openbaar leenrecht, zoals voorzien in artikel XI.243 van ditzelfde Wetboek) in het boekjaar 2020 bedragen € 17.844.212,31 €.
Deze inningen liggen beduidend lager dan in 2019. Deze daling kan verklaard worden door de
gezondheidscrisis en door de daling in de verkoop van producten die onderworpen zijn aan de
vergoeding, die Auvibel al gedurende verschillende jaren ondervindt.

Netto Inningen in euro
38.000.000
33.000.000
28.000.000
23.000.000
18.000.000
13.000.000
8.000.000
3.000.000

Netto inningen
Excl. Geschillenregeling
Waarde in constante €

2013
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4.

Librius in 2021: aandachtspunten en projecten

In 2021 zullen de volgende projecten en aandachtspunten prioritair worden afgehandeld:
•

•
•
•
•

Snelle uitkering van de achterstallige reprografie- en leenrechtvergoedingen.
Momenteel zitten wij zo goed als bij : 2020 moet – voor zover reeds geïnd van Reprobel
– nog worden uitgekeerd. De gelden uit onderwijsuitzondering en thuiskopie volgen
later dit jaar.
Werken vanuit de nieuwe maatschappelijke zetel in Edegem, zonder de ondersteuning
van Boek.be, maar ook zonder de kosten.
Het verder actief ijveren voor het behoud van een billijke uitgeversvergoeding voor
de uitgevers.
De verdere uitbouw van LIBRIUS tot een professionele, goed gestructureerde en ondersteunende, slagvaardige en transparante beheersvennootschap.
Voorbereiding upgrade LIBRA in 2022 (bevraging software partners en leden)

Rudy Vanschoonbeek
LIBRIUS CV
Voorzitter Raad van Bestuur

Antwerpen, 23 juni 2021
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